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Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Resolução, de 2-10-2014 

Homologando, com fundamento no § 1º do artigo 9º, da 

Lei 10.403, de 6-7-1971, o Parecer CEE 294/14, que aprova o 
termo de Convênio a ser firmado entre o Estado de São Paulo, 

através da Secretaria de Estado da Educação e o Instituto Unibanco 
- "Projeto Introdução ao Mundo do Trabalho. 

Resolução SE 52, de 2-10-2014 

Dispõe sobre a organização e o funcionamento 
das escolas estaduais do PROGRAMA ENSINO 

INTEGRAL, de que trata a Lei Complementar nº 
1.164, de 4 de janeiro de 2012, e dá providências 
correlatas 

O Secretário da Educação, à vista do que dispõe a Lei Complementar 
nº 1.164, de 4 de janeiro de 2012, alterada pela Lei 

Complementar nº 1.191, de 28 de dezembro de 2012, bem como 
o Decreto nº 59.354, de 15 de julho de 2013, e considerando: 

- a necessidade de se ampliarem as oportunidades de acesso 
a uma educação de qualidade, a crianças e jovens paulistas, 

em escolas estaduais do Programa Ensino Integral, cuja organização 
e funcionamento peculiares têm registrado relevante 

sucesso, atingindo metas e superando expectativas; 
- a importância da expansão do Programa Ensino Integral 

que, iniciado no ensino médio, estendeu-se também ao ensino 
fundamental – anos iniciais e anos finais, com implantação 

gradativa nas escolas da rede estadual, 
Resolve: 
Artigo 1º - As escolas que oferecem Ensino Fundamental e/ 

ou Ensino Médio e que aderiram ao Programa Ensino Integral, 
de que trata a Lei Complementar nº 1.164/2012, terão sua 

organização e funcionamento na conformidade das diretrizes 
estabelecidas na presente resolução. 

Artigo 2º – O Programa Ensino Integral, tendo como objetivo 
precípuo a formação de indivíduos autônomos, solidários 

e competentes, contemplará, nessa formação, conhecimentos, 
habilidades e valores direcionados ao pleno desenvolvimento da 

pessoa humana e a seu preparo para o exercício da cidadania. 
Parágrafo único – Os conhecimentos, habilidades e valores, 

a que se refere o caput deste artigo, consubstanciam-se em respeito, 
tolerância, perseverança, protagonismo e espírito crítico, 

investigativo e pesquisador, a serem implementados, no Ensino 
Integral, mediante conteúdos, abordagens e métodos didáticos 

específicos e gestão pedagógica e administrativa próprias. 
Artigo 3º - A gestão pedagógica e administrativa das escolas 
do Programa Ensino Integral dar-se-á: 

I - nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – com observância 



aos seguintes eixos estruturais: 

a) Carga Horária Discente - o conjunto de aulas dos diferentes 
componentes curriculares que compõem a Base Nacional 

Comum e a Parte Diversificada do Currículo, incluídas as Atividades 
Complementares; 

b) Carga Horária Multidisciplinar Docente - o conjunto de 
horas em atividades com alunos e de horas de trabalho pedagógico, 

coletivo e individual, a serem cumpridas, em sua totalidade, 
no âmbito da escola do Programa Ensino Integral, com objetivo 

de promover a integração entre os componentes curriculares da 
Base Nacional Comum e da Parte Diversificada e as Atividades 

Complementares; 
c) Carga Horária de Gestão Especializada - o conjunto de 

horas que abrange: 
c.1 - atividades de planejamento, execução, acompanhamento 
e avaliação da atuação pedagógica, bem como de 

assistência e apoio necessários, exercidas exclusivamente pelo 
Diretor de Escola e Vice-Diretor de Escola, conforme plano de 

ação previamente estabelecido; 
c.2 - atividades pedagógicas exercidas pelos Professores 

Coordenadores, com o objetivo de promover a formação, o 
acompanhamento e a integração dos docentes que atuam nas 

disciplinas da Base Nacional Comum e da Parte Diversificada e 
dos que atuam nas Atividades Complementares; 

d) Projeto de Vida - consistindo, inicialmente, de ações integrantes 
de um projeto de “Convivência” que, permeando todo o 

modelo pedagógico, se viabilizará pela implementação do exer- 
cício do protagonismo de vida do aluno, mediante programação 

articulada com os diferentes espaços e tempos escolares, da qual 
deverão participar todos os profissionais da escola, com objetivo 

de fornecer ao aluno condições de se aproximar, de forma cada 
vez mais autônoma, do seu Projeto de Vida, com ênfase: 
d.1 – no Protagonismo Infantil, em que o aluno é estimulado 

a atuar, criativa, construtiva e solidariamente, na solução de 
problemas reais, vivenciados no âmbito da escola, na comunidade 

e/ou na vida social, participando de atividades desenvolvidas 
em reuniões de Líderes de Turma, em Assembleia, com apoio dos 

professores e dos gestores da escola; 
d.2 – na Educação Emocional, em que as atividades 

programadas visam ao desenvolvimento das habilidades sócioemocionais 
do aluno, em estreita articulação com o desenvolvimento 

das habilidades cognitivas; e 
d.3 – nas Diferentes Linguagens, em que o trabalho será 

desenvolvido por meio das quatro linguagens artísticas (teatro, 
música, dança e artes visuais) e pela cultura do movimento, com 

oferta semestral das diferentes modalidades, quando for o caso, 
e também pelo multiletramento; 
II - nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio – além dos eixos de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c” 
do inciso anterior, com observância também aos eixos estruturais 



a seguir relacionados: 

a) Projeto de Vida - que consistirá de um documento elaborado 
pelo aluno, em que ele expressará metas e definirá prazos, 

objetivando identificar e desenvolver suas aptidões, com responsabilidade 
individual, responsabilidade social e responsabilidade 

institucional, esta última em relação à sua escola; 
b) Protagonismo Juvenil – processo pedagógico em que o 

aluno é estimulado a atuar, criativa, construtiva e solidariamente, 
na solução de problemas reais, que se vivenciem na escola, 

na comunidade e/ou na vida social; 
c) Clubes Juvenis - grupos temáticos, criados e organizados 

pelos próprios alunos , com apoio dos professores e dos gestores 
da escola; e 

d) Tutoria – processo didático-pedagógico em que o aluno 
é acompanhado e orientado em seu Projeto de Vida, podendo, 
inclusive, nesse processo, lhe serem viabilizadas atividades de 

recuperação e/ou reforço de aprendizagem, quando necessário. 
Parágrafo único – A gestão pedagógica e administrativa, 

de que trata este artigo, deverá, ainda, relativamente a todos 
os anos/séries do Programa Ensino Integral, ter enfoque determinante: 

1 – na presença da família e no envolvimento da comunidade 
local, em que o estabelecimento e reforço do vínculo escolafamília- 

comunidade visem à corresponsabilidade no processo 
educativo e na trajetória escolar do aluno; 

2 – na excelência acadêmica, em que se atenda à necessidade 
de expandir e aprimorar a qualidade educacional para o 

crescente sucesso do processo de ensino e aprendizagem; 
3 – no fortalecimento dos quatro pilares da Educação para 

o século XXI, em que se potencialize o compromisso com a 
educação integral, visando ao desenvolvimento físico, cognitivo, 

afetivo e social do educando; e 
4 – na Tecnologia Digital da Informação e Comunicação 
- TDIC, em que se utilize a tecnologia como recurso para 

comunicação e interação com os pares, na expectativa de 
imprimir qualidade à maneira como a criança, o adolescente e 

o jovem se apropriam dela em seu processo de construção do 
conhecimento. 

Artigo 4º – As escolas do Programa Ensino Integral utilizarão 
como instrumentos de gestão: 

I – em todo o Ensino Fundamental e no Ensino Médio: 
a) o Plano de Ação – documento a ser elaborado coletivamente, 

pelos gestores escolares e pelos docentes, sob a coordenação 
do Diretor de Escola, e que deverá conter: diagnóstico 

e definição de indicadores, de metas a serem alcançadas, de 
estratégias e de instrumentos de avaliação da aprendizagem a 

serem utilizados; e 
b) o Programa de Ação – documento a ser elaborado por 
toda a equipe escolar, contendo os objetivos, metas e resultados 

de aprendizagem a serem atingidos pelos alunos, a partir das 
diretrizes e metas estabelecidas pela Secretaria da Educação 



e na conformidade do que for definido no Plano de Ação da 

escola, de que trata a alínea anterior; 
II – apenas nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio: 
a) os Guias de Aprendizagem - documentos elaborados 

semestralmente pelos professores, para acesso dos alunos, 
contendo informações acerca dos componentes curriculares, dos 

objetivos e atividades didáticas, fontes de consulta e demais 
orientações pedagógicas que se façam necessárias; e 

b) a Agenda Bimestral – documento de elaboração coletiva, 
pela administração central e regional, bem como pela escola, 

com indicação das datas de execução das ações apontadas 
nas estratégias do Plano de Ação e no Programa de Ação da 

equipe escolar. 
Artigo 5º - A organização curricular, a ser adotada nas 
escolas do Programa Ensino Integral, sustentada pelos princípios 

integradores dos diferentes conhecimentos, de forma contextualizada 
e interdisciplinar, fundamentar-se-á: 

I - nos anos iniciais do Ensino Fundamental: na cultura, 
na ciência e nas habilidades sócio-emocionais, contemplando 

as diferentes linguagens artísticas, bem como a cultura do 
movimento, o multiletramento, a integração escola-comunidade 

e a tecnologia; 
II - nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio: nas dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e 
da cultura, contemplando o protagonismo juvenil, a orientação 

educacional e a preparação acadêmica, com vistas à continuidade 
de estudos e/ou ao mundo do trabalho e à vida cidadã. 

Artigo 6º - O currículo nas escolas do Programa Ensino 
Integral, respeitadas as diretrizes e bases da educação nacional, 

compreenderá as disciplinas estabelecidas nas matrizes curriculares, 
específicas para o Ensino Fundamental - Anos Iniciais/ 
Anos Finais e para o Ensino Médio do Programa, constantes, 

respectivamente, dos Anexos I e II que integram esta resolução. 
Parágrafo único - As matrizes curriculares, a que se refere 

o caput deste artigo, serão implantadas em todas as turmas 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, compreendendo as 

disciplinas da Base Nacional Comum e da Parte Diversificada, 
incluídas as Atividades Complementares. 

Artigo 7º - Nas escolas do Programa Ensino Integral, o corpo 
discente será formado por crianças, adolescentes e jovens que, 

observados os critérios de acesso e permanência, estabelecidos 
nos instrumentos legais pertinentes, apresentem disponibilidade 

de tempo para frequência ao ensino integral e atendam os 
seguintes requisitos: 

I – para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental: que 
completem 6 anos, no ano que esteja em curso, para ingresso 
no 1º ano; 

II – para os Anos Finais do Ensino Fundamental: que tenham 
concluído o 5º ano do Ensino Fundamental; 



III – para o Ensino Médio: que tenham concluído o Ensino 

Fundamental. 
Artigo 8º - O atendimento aos alunos, para matrícula em 

escola que tenha aderido ao Programa Ensino Integral, observará 
a seguinte ordem de prioridade: 

I - alunos já matriculados na unidade escolar que irá oferecer 
o ensino integral; 

II – demais alunos, observadas as diretrizes e procedimentos 
para atendimento à demanda escolar, estabelecidos na legislação 

pertinente. 
Parágrafo único – Poderão ser aceitas transferências de 

alunos de outras unidades escolares durante o ano letivo, para 
qualquer ano/série do Ensino Fundamental e/ou Médio, desde 

que seja assegurada sua adaptação às especificidades da escola 
do Programa Ensino Integral. 
Artigo 9º - A avaliação do desempenho dos alunos das 

escolas do Programa Ensino Integral, entendida como um 
processo resultante de observações realizadas rotineiramente, 

contemplará o discente num contexto de aprendizagem mais 
amplo, abrangente e globalizado, que estimulará a capacidade 

de pesquisa e planejamento, bem como o desenvolvimento de 
autonomia e competência, que caracterizam a formação de um 

cidadão crítico, investigativo, responsável e solidário. 
Parágrafo único – Os componentes das matrizes curriculares, 

específicas para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais/ 
Anos Finais e para o Ensino Médio, serão avaliados de forma 

diferenciada relativamente à Base Nacional Comum e à Parte 
Diversificada. 

Artigo 10 - Na avaliação dos componentes curriculares da 
Base Nacional Comum e da Língua Estrangeira Moderna, que 

integra a Parte Diversificada, nas matrizes do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio, serão considerados os critérios e 
parâmetros estabelecidos na legislação pertinente. 

Parágrafo único - Os resultados da avaliação, de que trata 
o caput deste artigo, à exceção da Língua Estrangeira Moderna, 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, integrarão a definição 
da situação final do desempenho escolar do aluno, em termos 

de promoção/retenção, ao final de cada ciclo de aprendizagem 
do Ensino Fundamental ou ao término do ano letivo nas séries 

do Ensino Médio. 
Artigo 11 – Os componentes curriculares da Parte Diversificada, 

excetuada a Língua Estrangeira Moderna, nas matrizes do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio, serão avaliados na conformidade 

do que estabelece a presente resolução, observandose 
que as notas atribuídas, quando for o caso, não interferirão 

na definição da situação final do desempenho escolar do aluno, 
em termos de promoção/retenção. 
§ 1º - Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a avaliação 

das Atividades Complementares, que integram a Parte Diversificada, 
será bimestral e se processará, especificamente, na 



seguinte conformidade: 

1 – nas Linguagens Artísticas e na Cultura do Movimento: 
com utilização de diferentes instrumentos, tais como: fichas para 

registro do desempenho do aluno, portfólios, observação rotineira 
pelo professor, entre outros, devendo os resultados obtidos 

decorrer de decisão consensual dos docentes envolvidos, com 
base em critérios de frequência e participação do aluno às atividades, 

e ser considerados na definição das notas bimestrais das 
disciplinas/áreas de conhecimento da Base Nacional Comum; 

2 – na Orientação de Estudos: com utilização de ficha em 
que se expressem e registrem os avanços do aluno e, quando 

for o caso, também suas dificuldades, incluindo registros do 
processo de autoavaliação; 

3 – na Educação Emocional: com parecer descritivo a ser 
elaborado ao final de cada bimestre, versando sobre as atitudes 
e ações do aluno que forem observadas, tendo fundamento na 

obtenção das competências e habilidades de aprender a ser, a 
conviver, a fazer e a aprender; 

4 – nas Práticas Experimentais: mediante ficha de acompanhamento 
do aluno em que se registrem os avanços que 

alcançar nessas atividades e também nas disciplinas a elas 
relacionadas; 

5 – na Assembleia, em reuniões de Líderes de Turma: 
mediante registros que expressem o desempenho do aluno 

nas atividades propostas, observado o desenvolvimento do seu 
protagonismo, bem como de sua autonomia e competência na 

resolução de problemas reais, vivenciados no âmbito da escola, 
na comunidade e/ou na vida social. 

§ 2º - Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino 
Médio, a avaliação dos componentes curriculares da Parte Diversificada, 

incluídas as Atividades Complementares, processar-se-á 
especificamente na seguinte conformidade: 
1 – nas Disciplinas Eletivas, de duração e avaliação semestrais: 

com nota atribuída mediante a aplicação de critérios de 
participação e envolvimento do aluno (desenvolvimento de 

atividades e pontualidade em sua entrega), bem como de assiduidade, 
de mudança de atitude, de domínio de conteúdo e uso 

prático dos quatro pilares da educação, devendo se utilizar diferentes 
instrumentos de avaliação, tais como: ficha para registro 

do desempenho do aluno, portfólios, observação rotineira pelo 
professor e uso de agenda, entre outros; 

2 - na Prática de Ciências, do Ensino Médio: mediante análise 
do desempenho do aluno que será considerada na avaliação 

das disciplinas de Biologia, Física, Química e Matemática, bem 
como na definição da nota bimestral, em cada uma dessas 

disciplinas; 
3 - na Práticas Experimentais, dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental: mediante análise do desempenho do aluno que 

será considerada na avaliação das disciplinas de Ciências Físicas 
e Biológicas e de Matemática, bem como na definição da nota 



bimestral, em cada uma dessas disciplinas; 

4 – na Orientação de Estudos: com utilização de ficha em 
que se expressem e registrem os avanços do aluno e, se for o 

caso, também suas dificuldades, incluindo registros do processo 
de autoavaliação; 

5 – no Projeto de Vida, do Ensino Médio, e no Projeto de 
Vida: Valores para a Vida Cidadã e Protagonismo Juvenil, dos 

Anos Finais do Ensino Fundamental: mediante parecer descritivo 
a ser elaborado ao final de cada semestre, versando sobre 

atitudes e ações do aluno que forem observadas, tendo como 
base a obtenção das competências relativas aos quatro pilares 

da educação; 
6 – na Preparação Acadêmica/Mundo do Trabalho, do 

Ensino Médio: por meio de observação pelo professor, por autoavaliação 
do aluno e por avaliação em grupo, com registros em 
portfólios, fichas de observação e outras formas de registro que 

se julguem adequadas. 
§ 3º - Os componentes curriculares que integram as Atividades 

Complementares, em todos os anos/séries do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio, serão avaliados sem atribuição de 

notas, apenas com base na frequência e participação do aluno às 
atividades programadas, devendo a frequência ser considerada 

nos termos da legislação pertinente. 
§ 4º - O desempenho escolar nas Atividades Complementares, 

registrado mediante seus respectivos instrumentos, será 
considerado na análise global de cada aluno, a se realizar pelo 

Conselho de Classe. 
§ 5º - Para fins de promoção ou de retenção, ao final de 

cada ciclo do Ensino Fundamental e de cada série do Ensino 
Médio, com relação à avaliação dos componentes curriculares 

de que trata este artigo, será considerada apenas a frequência 
do aluno. 
Artigo 12 – Para alunos do Ensino Médio, promovidos em 

regime de progressão parcial, com pendência em até 3 (três) 
disciplinas, a escola deverá organizar diferentes práticas e atividades 

para desenvolver as competências, habilidades e conteúdos 
referentes à(s) disciplina(s) pendente(s), tais como: trabalhos 

de pesquisa, trabalhos em grupo, atividades interdisciplinares e 
outras atividades que se julguem adequadas e suficientes para 

sanar as dificuldades de aprendizagem apresentadas. 
Parágrafo único - As atividades, a que se refere este artigo, 

serão realizadas durante o período regular de aulas. 
Artigo 13 - A carga horária semanal de estudos e atividades 

pedagógicas das escolas do Programa Ensino Integral incluirá 
jornada diária de até: 

I – 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos, para os alunos do 
Ensino Médio; e 
II - 8 (oito) horas e 40 (quarenta) minutos, para os alunos 

do Ensino Fundamental. 
Parágrafo único – O intervalo para o almoço será de, no 



mínimo, 1 hora e, no máximo, 1 hora e 30 minutos, havendo 

dois intervalos, um no turno da manhã e outro no turno da 
tarde, sendo: 

1 – de 20 (vinte) minutos cada, para alunos dos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental; e 

2 – de 15 (quinze) minutos cada, para alunos dos Anos 
Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

Artigo 14 - A carga horária dos integrantes do Quadro do 
Magistério, em exercício nas escolas do Programa Ensino Integral, 

será de 8 (oito) horas diárias, correspondendo a 40 (quarenta) 
horas semanais, constituída de carga horária multidisciplinar 

docente ou de carga horária de gestão especializada, conforme 
especifica o disposto no artigo 2º desta resolução. 

Parágrafo único - A carga horária do docente nas escolas 
do Programa Ensino Integral, respeitados o respectivo campo de 
atuação e as habilitações/qualificações que possua, compreenderá 

obrigatoriamente disciplinas da Base Nacional Comum, da 
Parte Diversificada e das Atividades Complementares. 

Artigo 15 - As horas de trabalho pedagógico coletivo e 
individual, que compõem a carga horária total do professor, 

deverão ser cumpridas, em sua totalidade, no âmbito da escola 
do Programa Ensino Integral. 

Parágrafo único – As horas de trabalho pedagógico coletivo 
- HTPCs deverão ser cumpridas na conformidade dos horários 

e dias pré-estabelecidos pela equipe gestora da escola do Programa 
Ensino Integral, garantindo-se que, pelo menos, 2 (duas) 

dessas horas sejam consecutivas. 
Artigo 16 - Caberá à equipe gestora definir o horário de funcionamento 

da escola do Programa Ensino Integral, observadas 
as cargas horárias estabelecidas nesta resolução e de acordo 

com as peculiaridades locais. 
Parágrafo único - O Calendário Escolar da escola do Programa 
Ensino Integral observará o mínimo de 200 (duzentos) 

dias letivos e o cumprimento da totalidade da carga horária 
de estudos e atividades pedagógicas definidas neste Programa. 

Artigo 17 – As Coordenadorias de Gestão da Educação Básica 
– CGEB e de Gestão de Recursos Humanos – CGRH poderão 

baixar instruções que se façam necessárias ao cumprimento da 
presente resolução. 

Artigo 18 – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em 

especial a Resolução SE nº 49, de 19.7.2013. 



 

 

 

 



 

 
 

Resolução SE 53, de 2-10-2014 

Dispõe sobre a reorganização do Ensino 
Fundamental em Regime de Progressão 
Continuada e sobre os Mecanismos de Apoio 

Escolar aos alunos dos Ensinos Fundamental e 
Médio das escolas estaduais 

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica e considerando 

que: 
- a melhoria da qualidade da educação básica somente 

se consolida mediante o desenvolvimento de um ensino que 
assegure efetiva aprendizagem ao aluno; 

- o atual contexto e os resultados das avaliações externas, 
alcançados pelas escolas da rede pública estadual, indicam a 

necessidade de se dar continuidade ao redimensionamento dos 
ciclos do Ensino Fundamental, com flexibilização dos tempos de 
aprendizagem e diversificação dos mecanismos de apoio; 

- é de pleno direito do aluno a apropriação do currículo 
escolar, de forma contínua e exitosa, subsidiada por tempos de 

aprendizagem e mecanismos de apoio adequados, 
Resolve: 

Artigo 1º - O Ensino Fundamental, em Regime de Progressão 



Continuada, reorganizado em 3 (três) Ciclos de Aprendizagem, 

com duração de 3 (três) anos cada, oferecido nas escolas 
estaduais, terá seu funcionamento regido pelo que dispõe a 

presente resolução. 
Parágrafo único – A reorganização do ensino em três Ciclos 

de Aprendizagem, a que se refere o caput deste artigo, visa a 
propiciar condições pedagógicas para que crianças e adolescentes  

obtenham mais oportunidades de ser eficazmente atendidos 
em suas necessidades, viabilizando-lhes tempos de aprendizagem 

adaptados a suas características individuais. 
Artigo 2º – Na reorganização do ensino, de que trata esta 

resolução, as equipes escolares deverão proceder ao acompanhamento 
e avaliação contínuos do desempenho do aluno, 

com intervenção pedagógica imediata, sempre que necessário, 
e, quando for o caso, com encaminhamento do educando para 
estudos de reforço, recuperação e aprofundamento curricular, 

dentro e/ou fora do seu horário regular de aulas. 
Artigo 3º - A reorganização do ensino por Ciclos de Aprendizagem 

se propõe a: 
I - assegurar condições de aprendizagem, segundo o critério 

de flexibilização do tempo necessário ao aprendizado, no desenvolvimento 
gradativo e articulado dos diferentes conteúdos que 

compõem o currículo do Ensino Fundamental; 
II - evidenciar a importância que a flexibilização do tempo 

representa para a organização do ensino e para a efetivação de 
aprendizagens contínuas e progressivas de todos os alunos, de 

forma geral, e de cada um, em particular; 
III - garantir ao aluno um ensino que, a partir de seus conhecimentos 

prévios, implemente novos conteúdos curriculares, 
visando às aprendizagens previstas para cada ano de cada Ciclo 

do Ensino Fundamental; 
IV - subsidiar gestores e professores no agrupamento de 
alunos, na constituição de classes e na organização dos processos 

de ensino, acompanhamento e avaliação contínua da 
aprendizagem; 

V - ressaltar a importância de intervenções pedagógicas, 
com ações de reforço, recuperação e aprofundamento curricular, 

como mecanismos indispensáveis à obtenção de bons resultados 
de aprendizagem; 

VI - fornecer a pais e/ou responsáveis parâmetros e orientações 
que viabilizem e estimulem o monitoramento do processo 

de aprendizagem do aluno. 
Artigo 4º - Os Ciclos de Aprendizagem, compreendidos 

como espaços temporais interdependentes e articulados entre 
si, definem-se ao longo dos nove anos do Ensino Fundamental, 

na seguinte conformidade: 
I - Ciclo de Alfabetização, do 1º ao 3º ano; 
II - Ciclo Intermediário, do 4º ao 6º ano; 

III - Ciclo Final, do 7º ao 9º ano. 
Artigo 5º - O Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º ano) tem como 



finalidade propiciar aos alunos a alfabetização, o letramento e 

Profesas 
diversas formas de expressão e de iniciação ao aprendizado 

de Matemática, Ciências, História e Geografia, de modo a 
capacitá-los, até o final deste Ciclo, a fazer uso da leitura, da 

linguagem escrita e das diversas linguagens utilizadas nas 
diferentes situações de vida, dentro e fora do ambiente escolar. 

§ 1º – Ao final do 3º ano, o aluno que não se apropriar das 
competências e habilidades previstas para o Ciclo de Alfabetização, 

de que trata o caput deste artigo, deverá permanecer 
por mais um ano neste Ciclo, em uma classe de recuperação 

intensiva. 
§ 2º - O aluno a que se refere o parágrafo anterior, ao término 

de quatro anos de estudos no Ciclo de Alfabetização, deverá 
continuar sua aprendizagem no Ciclo Intermediário. 
Artigo 6º - O Ciclo Intermediário (4º ao 6º ano) tem como 

finalidade assegurar aos alunos a continuidade e o aprofundamento 
das competências leitora e escritora, com ênfase na 

organização e produção escrita, em consonância com a norma 
padrão, nas diferentes áreas de conhecimento. 

§ 1º – No 4º e no 5º anos do Ciclo Intermediário, o ensino 
será desenvolvido, predominantemente, por professor regente 

de classe e, a partir do 6º ano, por professores especialistas nas 
diferentes disciplinas do currículo. 

§ 2º – Caberá à equipe gestora e aos professores que atuam 
no Ciclo Intermediário promover condições pedagógicas que 

assegurem aprendizagens necessárias à transição do ensino 
desenvolvido por professor regente de classe e do desenvolvido 

por docentes especialistas. 
§ 3º – Ao final do 6º ano, o aluno que não se apropriar das 

competências e habilidades previstas para o Ciclo Intermediário, 
de que trata o caput deste artigo, deverá permanecer por mais 
um ano neste Ciclo, em uma classe de recuperação intensiva. 

§ 4º - O aluno a que se refere o parágrafo anterior, ao término 
de quatro anos de estudos no Ciclo Intermediário, deverá 

continuar sua aprendizagem no Ciclo Final. 
Artigo 7º - O Ciclo Final (do 7º ao 9º ano) tem como finalidade 

assegurar a consolidação das aprendizagens previstas para 
este Ciclo, contemplando todo o currículo escolar estabelecido 

para o Ensino Fundamental. 
§ 1º - Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, promovidos 

em regime de progressão parcial, com pendência em até 
3 (três) disciplinas, poderão iniciar a 1ª série do Ensino Médio, 

desde que tenham condições de se apropriar, concomitantemente, 
dos conteúdos das disciplinas pendentes do Ensino Fundamental 

e das disciplinas da 1ª série do Ensino Médio. 
§ 2º - Ao final do 9º ano, o aluno que não se apropriar 
das competências e habilidades previstas para o Ciclo Final, na 

forma a que se refere o caput deste artigo, deverá permanecer 
por mais um ano neste Ciclo, em uma classe de recuperação 



intensiva. 

§ 3º - O aluno a que se refere o parágrafo anterior, ao término 
de quatro anos de estudos no Ciclo Final, deverá concluir 

o Ensino Fundamental. 
Artigo 8º - O processo de consolidação de aprendizagens 

no Ensino Fundamental, em Regime de Progressão Continuada, 
a que se refere o caput do artigo 7º desta resolução, deverá 

assegurar o acompanhamento e avaliação contínuos e sistemáticos 
do ensino e do desempenho do aluno, a fim de apontar a 

necessidade, ou não, de intervenções pedagógicas, na forma de 
estudos de reforço e/ou recuperação, dentro ou fora do horário 

regular de aulas do aluno. 
Parágrafo único - O acompanhamento e a avaliação das 

aprendizagens de cada aluno devem ser concomitantes ao 
processo de ensino e aprendizagem, e sistematizados periodicamente 
por professores e gestores que integram os Conselhos de 

Classe/Ano/Série e Ciclo, realizados, respectivamente, ao final do 
bimestre, do ano/série e do ciclo. 

Artigo 9º - Caberá à equipe escolar identificar os alunos 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio que necessitem de 

mecanismos de apoio no processo de ensino e aprendizagem, 
para concluir seus estudos dentro do tempo regular previsto na 

legislação pertinente. 
Parágrafo único - Os mecanismos de apoio utilizados no 

processo de ensino e aprendizagem, a que se refere o caput 
deste artigo, distinguem-se pelos momentos em que são oferecidos 

e pelas metodologias utilizadas em seu desenvolvimento, 
caracterizando-se basicamente como estudos de Recuperação 

Contínua e de Recuperação Intensiva, assim definidas: 
1 - Recuperação Contínua: ação de intervenção imediata, a 

ocorrer durante as aulas regulares, nas classes de Ensino Fundamental 
ou Médio, e que é voltada para as dificuldades específicas 
do aluno, abrangendo não só os conceitos, mas também 

as habilidades, procedimentos e atitudes, sendo desenvolvida 
pelo próprio professor da classe ou da disciplina, com apoio do 

Professor Auxiliar, quando necessário; 
2 – Recuperação Intensiva: a oportunidade de estudos 

que possibilita ao aluno compor classe cujo professor desenvolverá 
atividades de ensino específicas e diferenciadas, que 

lhe permitirão trabalhar os conceitos básicos necessários a seu 
prosseguimento de estudos. 

Artigo 10 - O Professor Auxiliar, a que se refere o item 1 
do parágrafo único do artigo 9º desta resolução, terá como 

função precípua apoiar o professor da classe ou da disciplina no 
desenvolvimento de atividades de ensino e de aprendizagem, 

em especial, as de recuperação contínua, oferecidas a alunos 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, visando à superação 
de dificuldades e necessidades identificadas em seu percurso 

escolar. 
§ 1º - A atuação do Professor Auxiliar ocorrerá, ouvido 



o professor da classe ou da disciplina, simultaneamente às 

atividades desenvolvidas no horário regular de aulas, mediante 
atendimento individualizado ou em grupo de alunos, podendo, 

em casos excepcionais e de comprovada necessidade, vir a ocorrer 
em período diverso ao das aulas regulares. 

§ 2º - O Professor Auxiliar poderá atuar somente em classes  
que totalizem, no mínimo, 25 (vinte e cinco) alunos, nos anos 

iniciais e finais do Ensino Fundamental, e 30 (trinta) alunos, no 
Ensino Médio. 

§3º - Excepcionalmente, o Professor Auxiliar poderá atuar 
em uma das classes regulares de, no mínimo, 20 (vinte) alunos, 

desde que dela conste matrícula do público-alvo da Educação 
Especial, cuja necessidade tenha sido avaliada pela Equipe de 

Educação Especial da Diretoria de Ensino, excetuando-se dessa 
possibilidade as Salas de Recursos e as Classes Regidas por 
Professor Especializado. 

§ 4º - O Professor Auxiliar poderá atuar, em classe do 1º ao 
5º ano, com até 10 (dez) aulas semanais e pelo tempo que se 

faça necessário à superação das dificuldades dos alunos. 
Artigo 11 - Cada classe do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

e das 3 (três) séries do Ensino Médio poderá contar com 
até 3 (três) Professores Auxiliares, respeitada a compatibilidade 

e pertinência entre a natureza da disciplina e a área de formação 
acadêmica desses professores, que atuarão, no decorrer do ano 

letivo, em apoio pedagógico aos alunos, bem como ao docente 
da disciplina, na organização, desenvolvimento e avaliação das 

atividades de ensino e de aprendizagem, em especial as de 
recuperação contínua. 

§ 1º - As atividades de apoio fornecidas por Professor 
Auxiliar, para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 

das séries do Ensino Médio que apresentem resultados insatisfatórios 
de aprendizagem, poderão ser desenvolvidas em até 3 
(três) aulas semanais por classe e no horário regular de aulas, de 

acordo com o diagnóstico das necessidades, expectativas e prioridades 
identificadas pelos professores das diferentes disciplinas 

da classe e pela equipe gestora da unidade escolar. 
§ 2º - As 3 (três) aulas semanais por classe poderão ser 

distribuídas entre até 3 (três) disciplinas, com possibilidade de 
alternância periódica das demais disciplinas do currículo, atendendo 

ao que indicar o diagnóstico de que trata o parágrafo 
anterior. 

Artigo 12 - As aulas relativas às atividades de apoio escolar, 
fornecido pelo Professor Auxiliar, serão atribuídas a docentes 

devidamente habilitados/qualificados e inscritos no processo 
anual de atribuição de classes e aulas, observados os respectivos 

campos de atuação e na seguinte ordem de prioridade das 
situações funcionais: 
I - docente titular de cargo, que se encontre na situação de 

adido, sem descaracterizar essa condição, ou a título de carga 
suplementar de trabalho; 



II - docente ocupante de função-atividade, na composição 

ou complementação de sua carga horária de trabalho; 
III - candidatos à contratação temporária. 

§ 1º - Para os docentes, a que se referem os incisos II e III 
deste artigo, somente poderá haver atribuição, como Professor 

Auxiliar, na comprovada inexistência de classe ou de aulas que 
lhes possam ser atribuídas, no processo regular de atribuição, 

em nível de unidade escolar e também de Diretoria de Ensino. 
§ 2º - O Professor Auxiliar, em qualquer dos níveis de ensino, 

exercerá suas atribuições em até, no máximo, 30 (trinta) aulas 
semanais, fazendo jus, de acordo com a legislação pertinente, à 

quantidade de horas de trabalho pedagógico correspondente à 
carga horária atribuída. 

Artigo 13 - A Recuperação Intensiva, caracterizada como 
mecanismo de recuperação pedagógica centrada na promoção 
da aprendizagem do aluno, mediante atividades de ensino 

diferenciadas e superação das defasagens de aprendizagem 
diagnosticadas, a que se refere o item 2 do parágrafo único 

do artigo 9º desta resolução, será estruturada em dois tipos de 
classes, cuja instalação deverá observar, obrigatoriamente, a 

seguinte ordem de prioridade: 
I - classe de Recuperação Intensiva de Ciclo - RC, organizada 

com o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 20 (vinte) alunos, 
destinada exclusivamente a alunos egressos dos anos finais de 

cada ciclo, cujo desempenho escolar lhes tenha determinado a 
permanência, por mais um ano letivo, no 3º, 6º e 9º anos do 

Ensino Fundamental; 
II - classe de Recuperação Contínua e Intensiva - RCI, constituída, 

em média, com 20 (vinte) alunos e destinada a alunos 
egressos dos anos finais de cada ciclo, cujo desempenho escolar 

lhes tenha determinado a permanência, por mais um ano letivo, 
no 3º, 6º e 9º anos do Ensino Fundamental, sendo que, nessa 
classe, a média de 20 (vinte) alunos poderá ser completada com 

alunos egressos do 2º, 5º e 8º anos do Ensino Fundamental que, 
mesmo cursando ano subsequente, ainda necessitem de atendimentos 

de reforço e estudos de recuperação. 
§ 1º - As classes de Recuperação Contínua e Intensiva - RCI, 

de que trata o inciso II deste artigo, somente poderão ser instaladas 
após total atendimento ao limite máximo da organização 

de classes de Recuperação Intensiva de Ciclo – RC. 
§ 2º - A organização das classes de recuperação intensiva, 

RC e RCI, de que tratam os incisos deste artigo, deverá resultar 
de indicação feita pelos professores, no último Conselho de 

Classe/Ano, realizado ao final do ano letivo anterior, ocasião 
em que também poderão ser indicados os docentes da escola 

com possibilidade de assumir as referidas classes no ano letivo 
subsequente.  
Artigo 14 - A equipe gestora, em reunião do Conselho de 

Classe/Ano, ouvidos os professores da classe ou das disciplinas, 
ao deliberar sobre a aplicação dos mecanismos de apoio escolar, 



deverá, na formação de classes de recuperação intensiva, de que 

trata o disposto no artigo 13 desta resolução, identificar, preliminarmente, 
diante do total de classes regularmente constituídas, 

o número de salas ociosas existentes, por turno/período, na 
unidade escolar, que poderão vir a atender a necessidade de formação 

e a ordem de prioridade estabelecida no referido artigo. 
§ 1º – A formação de classes de recuperação intensiva, 

observada a identificação preliminar a que se refere o caput 
deste artigo, deverá ser submetida à autorização do Dirigente 

Regional de Ensino, mediante parecer do Supervisor de Ensino 
da unidade escolar. 

§ 2º - Excepcionalmente, classes de recuperação intensiva, 
com número de alunos inferior ao previsto nos incisos I e II do 

artigo 13 desta resolução, poderão ter sua constituição autorizada 
pelo Dirigente Regional de Ensino, mediante solicitação 
devidamente justificada do Diretor de Escola, acompanhada de 

parecer conclusivo do Supervisor de Ensino da unidade escolar. 
Artigo 15 - A atribuição de classes e de aulas de recuperação 

intensiva observará as normas e critérios relativos ao 
processo anual de atribuição de classes e aulas.  

Parágrafo único - As classes e as aulas de recuperação 
intensiva poderão constituir e ampliar a jornada de trabalho do 

docente titular de cargo, e também, se for o caso, compor sua 
carga suplementar. 

Artigo 16 – Caberá às Coordenadorias de Gestão da Educação 
Básica e de Gestão de Recursos Humanos, na conformidade 

das respectivas áreas de competência, baixar instruções que se 
façam necessárias ao cumprimento do que dispõe a presente 

resolução. 
Artigo 17 - Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, 
em especial as Resoluções SE nº 2, de 12.1.2012, nº 44, de 
12.4.2012, nº 43, de 18.6.2013, nº 61, de 30.8.2013, e nº 74, 

de 8.11.2013. 
 

Despachos do Secretário, de 2-10-2014 

Interessada: Diretorias de Ensino - Região de Adamantina, 
Assis, Avaré, Campinas Leste, Capivari, Fernandópolis, Jaboticabal, 

José Bonifácio, Lins, Piracicaba, Pirassununga, Santo Anastácio, 
São Carlos, São Vicente, Taquaritinga, Votuporanga, Marília, 

Registro e Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB 
Assunto: Pagamento de Diárias. 

Tendo em vista a solicitação das Diretorias de Ensino e 
CGEB em epígrafe, autorizo, em caráter excepcional, nos termos 

dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 8º, do Decreto 48.292/ 2003, 
o pagamento de diárias que ultrapassem o limite estabelecido 
no mesmo, visando às necessidades da Pasta, aos servidores 

abaixo indicados, respeitados os artigos acima citados e o valor 
correspondente a uma vez a retribuição mensal individual, nos 

períodos a seguir: 



Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 

Fabiana Gabriela da Silva - RG 30.728.393-8/PEB II, que 
participou da OT Aprimoramento Linguístico para Professores de 

Francês com aulas atribuídas no CEL, em São Paulo, de 26/08/13 
a 27/08/13. 

 
DIRETORIAS DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 2-10- 

2014 
O Dirigente Regional de Ensino, conforme o Decreto 

7.510/76, alterado pelo Decreto 39.902/95 e pela Resolução SE 
76/95, com fundamento na Deliberação CEE 01/99, alterada pela 

Deliberação CEE 10/00 e à vista do Parecer CEE 277/14, expede 
a presente Portaria: 

Artigo 1º - Fica encerrado o funcionamento da subsede do 
Colégio Comercial de Votuporanga, mantido pela Sociedade 

Educacional Votuporanga Ltda, CNPJ 72.958.085/0001-26, com 
o curso de Educação de Jovens e Adultos, modalidade a distância 

nos níveis fundamental e médio, no prédio da ETB – Escolas 
Técnicas do Brasil, localizado à Rua Benjamim Constant, 1650, 

Centro – Piracicaba – SP, mantido pela ETB Escolas Técnicas do 
Brasil Ltda. 

Artigo 2º - O acervo do Polo ficará sob a responsabilidade 
do Colégio Comercial de Votuporanga, sito à Rua São Paulo, 
3942, Centro, em Votuporanga. 

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 2-10- 

2014 

Convocando: 

em atendimento ao disposto no art. 3º da Resolução SE 
89/2007, os Professores Coordenadores do Ensino Fundamental 

Anos Iniciais - EFAI e na ausência deste o Diretor da Escola que 
tiver esse segmento, para participar de reunião/orientação técnica 
no dia 7-10-2014, com jornada de 8 horas nas dependências 

da Diretoria Regional de Piracicaba, Piracicaba - SP; 
nos termos da Resolução SE 61/2012, c/c art. 8°, II, da 

Resolução SE 58/2011, 1 (um) professor do 3º Ano/EFAI por 
escola que atenda a este segmento, para participar da Orientação 

Técnica. 
Local: Diretoria de Ensino da Região de Piracicaba – Sala 

Paulo Freire, Piracicaba – SP, Dia: 07-10-2014 – Horário: Das 
13h30min às 17h30min 

 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

Deliberações, de 2-10-2014 

Pareceres aprovados em 24-9-14 nos termos da Deliberação 

CEE nº 30/03. 

Proc. CEE 104/2014 - Centro Estadual de Educação Tecnológica 



Paula Souza / FATEC Piracicaba 

Parecer 289/14 - da Câmara de Educação Superior, relatado 
pela Consª Bernardete Angelina Gatti 

Deliberação: Aprova-se, com fundamento na Deliberação 
CEE nº 99/2010, o pedido de Reconhecimento do Curso Superior 

de Tecnologia em Agroindústria, oferecido pela FATEC Piracicaba, 
solicitado pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica 

Paula Souza, pelo prazo de três anos. 
O presente reconhecimento tornar-se-á efetivo por ato 

próprio deste Conselho, após homologação do presente Parecer 
pela Secretaria de Estado da Educação. 

 
EDUCAÇÃO 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 

PIRACICABA 

Comunicado 

Edital de Abertura de Inscrição para Docentes – CEEJA 

Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Piracicaba 
O Dirigente Regional de Ensino torna público a abertura 

de inscrições para o processo de credenciamento, escolha e 
atribuição de aulas aos docentes interessados em atuar no Projeto 
da Pasta CEEJA – Centro Estadual de Educação de Jovens e 

Adultos – Piracicaba, nos termos da Resolução SE 77, de 6/12/11 
e Resolução SE 31/2013 nas disciplinas: Língua Portuguesa, Arte, 

Inglês, Matemática, Geografia, História, Sociologia, Filosofia, 
Biologia, Ciências, Física e Química. 

I: Período de Inscrição: 
Dias: 27/10 a 07-11-2014 - Horário: Das 8 às 11 horas e 

das 14 às 21 horas 
Local: CEEJA – Rua do Rosário, 272 – Centro - Piracicaba 

– SP. 
II – do credenciamento: 

Poderão ser credenciados: no processo seletivo específico 
desse projeto da Pasta, observada a seguinte ordem de prioridade: 

I - titulares de cargo; 
II - docentes estáveis, nos termos da Constituição Federal/ 

88; 
III - docentes estáveis, nos termos da Consolidação das Leis 
de Trabalho – CLT; 

IV - docentes ocupantes de função-atividade, abrangidos 
pela Lei Complementar 1.010 /2007; 

V - candidatos à contratação temporária. 
III - dos documentos necessários para o credenciamento: 

a) Cópias do RG e CPF, acompanhadas dos respectivos 
originais para conferência; 

b) Cópias do Diploma de Licenciatura Plena e do respectivo 
Histórico Escolar, acompanhadas dos originais para conferência; 

c) Comprovante de assiduidade correspondente aos anos 
de 2012, 2013 até 30-06-2014, conforme ANEXO A ou cópia da 



ficha 100 dos referidos anos. 

d) Comprovante de experiência em CEEJA, fornecido por 
diretor de CEEJA, com avaliação de desempenho - (ANEXO B). 

e) Comprovante de participação em cursos de capacitação 
com duração mínima de 30 horas, realizados nos últimos 2 anos 

(da data base 30-06-2014). 
f) Pós-graduação Lato-Sensu com 360 horas na área de 

habilitação ou área de Educação; 
g) Diploma de Mestre, correlato à disciplina para a qual é 

habilitado ou na área da educação; 
h) Diploma de Doutor, correlato à disciplina para a qual é 

habilitado ou na área da educação; 
i) Comprovante de inscrição no processo inicial de atribuição 

de aulas de 2015. 
j) Para os titulares de cargo, Termo de Anuência do Diretor 
de Escola para o período correspondente ao 1º dia letivo à 

31-12-2015 que deverá ser entregue, preferencialmente, no 
ato do credenciamento, caso contrário, apresentá-lo no ato da 

atribuição; 
l) Proposta de Trabalho sucinta para área de atuação no 

CEEJA em 2015. 
IV - do processo seletivo: 

Os candidatos serão avaliados e classificados por faixas, 
considerando a análise e pontuação dos documentos apresentados 

e Proposta de Trabalho 
V – dos critérios de classificação: 

a) Assiduidade no Magistério Oficial da Secretaria de Estado 
da Educação nos últimos 2 anos e meio (data base 30-06-2014). 

Para professores que atuaram pelo menos 180 dias no período 
considerar: 

de 0 a 3 faltas abonadas - 3 (três) pontos; até 4 faltas 
abonadas - 2 (dois) pontos; até 06 faltas abonadas – 1 (um) 
ponto; qualquer outra situação envolvendo faltas justificadas, 

faltas médicas e injustificadas, licenças ou afastamentos (exceto 
licença – prêmio) – 0,5 meio ponto. 

b) Comprovante de experiência de atuação em CEEJA – 02 
(três) pontos; 

c) Cursos de capacitação com duração mínima de 30 horas 
– considerando apenas os realizados nos últimos 2 (dois) anos 

– 0,5 (um) ponto por certificado – máximo de 1,0 (um ponto). 
d) Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu com 360 horas 

na área de habilitação ou na área da Educação – valendo 01 
(um) ponto por certificado, até o máximo de 2 (dois) pontos; 

e) Diploma de Mestre: valendo 3 (três) pontos, até o máximo 
de 3 (três) pontos; 

f) Diploma de Doutor: valendo 4 (quatro) pontos, até o 
máximo de 4 (quatro) pontos; 
g) Proposta de Trabalho – máximo 20 (vinte) pontos . 

VI – da classificação: 
Os candidatos inscritos serão classificados por faixas, ordem 



decrescente de pontos: 

a) Faixa I – A: Titulares de Cargo, OFAs, candidatos a admissão 
com proposta de recondução; 

b) Faixa II– B: Demais candidatos 
VII – dos critérios para desempate: 

Em casos de empate de pontuação na classificação dos 
credenciados, o desempate será efetuado na seguinte ordem de 

prioridade (salvo casos de recondução no próprio CEEJA). 
a) melhor proposta; 

b) melhor assiduidade; 
c) experiência em CEEJA; 

d) maior idade; 
e) número de filhos. 

VIII – da divulgação e dos recursos: 
A divulgação da classificação no site derpiracicaba.com.br, 
na Diretoria de Ensino e no CEEJA, em 25-11-2014, no horário 

das 08h às 17h. 
Parágrafo único: não caberá recurso referente a classificação 

final. 
IX – da recondução: 

O credenciamento para recondução dos docentes Titulares 
de Cargo que atuaram em 2014 no CEEJA – Centro de Estadual 

de Educação de Jovens e Adultos, para novo afastamento a 
partir do primeiro dia letivo de 2015 e OFAS, far-se-á na própria 

Unidade Escolar, somente se o desempenho profissional for 
considerado satisfatório conforme documento expedido pela 

Direção da Escola, de acordo com os aspectos observados na 
Resolução SE 77, art. 14 § 1º inciso 1 ao 3 – (Anexo B).Em caso 

de empate, o desempate se dará: 
a) Melhor projeto apresentado; 

b) Melhor assiduidade; 
c) Maior tempo de experiência no CEEJA; 
d) Número de filhos. 

Parágrafo único: os docentes que não forem reconduzidos 
para a função docente em 2015, ano subsequente a 2014, não 

poderão participar de qualquer tipo de escolha referente ao 
CEEJA em 2014. 

X - das disposições finais: 
a) Os docentes em exercício no CEEJA deverão cumprir a 

carga horária de 40 horas semanais, na seguinte conformidade: 
I - 32 h/a,3 ATPCs, 13 ATPLs distribuídos pelos 5 dias úteis 

da semana, de forma a contemplar, no mínimo, 3 turnos de funcionamento 
do CEEJA, com observância ao limite máximo de 8 

horas diárias, salvo publicação de legislação posterior que altere 
jornada de trabalho docente; 

b) os professores serão periodicamente avaliados pela 
Unidade Escolar e pela Diretoria de Ensino, podendo ser dispensados 
a qualquer momento caso não apresentem desempenho 

satisfatório no exercício de suas funções; 
c) ter disponibilidade para reunir-se em equipe, dentro das 



ATPLs, no mínimo uma vez por semana . 

d) para exercer a função pretendida, os professores deverão 
abranger os seguintes aspectos: 

1 – de comprometimento com a aprendizagem do aluno, 
demonstrado mediante: 

- clima de acolhimento, equidade, confiança, solidariedade 
e respeito que caracterizam seu relacionamento com os alunos; 

- alta expectativa quanto ao desenvolvimento cognitivo e à 
aprendizagem de todos os alunos; 

- preocupação em avaliar e monitorar o processo de compreensão 
e apropriação dos conteúdos pelos alunos; 

- diversidade de estratégias utilizadas para promover o 
desenvolvimento dos alunos; 

2 – de responsabilidades profissionais, explicitadas pela: 
- reflexão sistemática que faz de sua prática docente; 
- forma como constrói suas relações com seus pares docentes 

e com os gestores da escola, ou seja, saber trabalhar em 
equipe, como parceiro. 

- participação em cursos de atualização e aperfeiçoamento 
profissional; 

3 – de atributos pessoais sinalizados pelos índices de pontualidade, 
assiduidade, dedicação, envolvimento e participação 

nas atividades escolares. 
4 - os docentes titulares de cargo selecionados para atuar 

no CEEJA serão afastados, nos termos do inciso III do artigo 64 
da Lei Complementar 444/85, pela disciplina específica do cargo, 

a partir do primeiro dia de atividades escolares, ao início do ano 
letivo, com vigência do afastamento até a data de 31 de dezembro 

do ano em curso, salvo publicação de legislação posterior 
que revogue/altere o dispositivo do afastamento. 

d) o ato de inscrição implicará na aceitação, por parte do 
candidato, de todas as disposições do presente edital; 
e) os casos omissos serão analisados pela Supervisão da 

Escola, equipe designada pelo Dirigente Regional de Ensino e 
equipe gestora do CEEJA. 

 
=============== 

 

Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 

sexta-feira, 03 de outubro de 2014 
 

Educação 
DIRETORIAS DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 2-10- 

2014 

Cessando, a partir de 01-10-2014, no uso da competência 

com fundamento no inciso I do artº 8º do Decreto 43.409/98, os 
efeitos da Portaria de Designação - publicada em 15-11-2000, 

na parte em que designou para o Posto de Trabalho destinado à 



função de Vice-Diretor de Escola na EE Antonio de Mello Cotrim- 

Pf, o docente abaixo identificado: 
Antonia Aparecida Godoy Simon, RG 8800896, PEB I, DI 1, 

SQC-II-QM, classificado na EE Alcides Guidetti Zagatto-Pf, em 
Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba. 

Anulando a publicação 02-10-2014 em nome de Luciana 

Renata Galves, RG 21.344.610 em que admissão como Professor 
I-Act a partir de 07/03/86. 

Anulando a publicação 02-10-2014 em nome de Mariselma 

Tonini, RG 13.848.988-9 por duplicidade. 
Tornando efetivo exercício os dias 16, 19, 22-09-2014, 

das 13h às 17h30 e o dia 23-09-2014, das 08h às 12h, em que 
a professora de inglês Emily Greicy Melo do Nascimento, RG 

45.484.334-4, da EE Prof. Jethro Vaz de Toledo, participou da 
comissão para correção da prova, visita à residência de candidatos 

e elaboração de relatório do Programa Jovens Embaixadores 
na Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, Rua João Sampaio, 

666, Piracicaba – SP (Acerto de Vida Funcional). 
Tornando efetivo exercício o dia 18-09-2014, das 08h 

às 12h, em que a professora de inglês Emily Greicy Melo do 

Nascimento, RG 45.484.334-4, da EE Prof. Jethro Vaz de Toledo 
participou da banca examinadora da prova oral do Programa 

Jovens Embaixadores na Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, 
Rua João Sampaio, 666, Piracicaba – SP. 

Tornando efetivo exercício o dia 12-09-2014, das 13h30 

às 17h30, em que a professora de inglês Emily Greicy Melo do 
Nascimento, RG 45.484.334-4, da EE Prof. Jethro Vaz de Toledo 
participou da banca examinadora da prova escrita do Programa 

Jovens Embaixadores na Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, 
Rua João Sampaio, 666, Piracicaba – SP. 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portarias do Diretor de Escola, de 2-10-2014 

EE “Dr. Alfredo Cardoso” 
Autorizando fruição de Licença-Prêmio nos termos dos 

artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, “Nr” pela Lei 1048/08 de 
10-06-2008. 

Inês Renata dos Santos Tanno – RG 21.347.090 – PEB-ISQC- 
II-QM-SE-classificada na EE Profª Ivani Aparecida Queiroz 

Perez “ em Sumaré – Dre de Sumaré e designada Vice-Diretor 
de Escola na EE “Dr. Alfredo Cardoso” em Piracicaba – 30 dias 

referentes ao período de 06-12-2006 a 04-12-2011 – Certidão 
157/2012 – PULP 355/0085/2012 

EE Profª Catharina Casale Padovani 
Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 8.213 

de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto UCRH/ 

CAF – 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 
e republicado no D.O. de 29-11-2008, ao interessado abaixo 

relacionado: 
Jesuina Dal Pogetto, RG 8.926.826, DI 2, PEB II, classificado 



na EE Profª Catharina Casale Padovani, 15 dias de auxíliodoença 

de 26-09-2014 a 10-10-2014. 
EE Profª Catharina Casale Padovani 

Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 8.213 

de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto UCRH/ 
CAF – 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 

e republicado no D.O. de 29-11-2008, ao interessado abaixo 
relacionado: 

Patricia Carla Borsato Elias, RG 20.248.326, DI 2, PEB II, 
classificado na EE Profª Catharina Casale Padovani, 15 dias de 

auxílio-doença de 30-09-2014 a 14-10-2014. 
EE Francisca Elisa da Silva 

Autorizando , fruição de Licença Prêmio nos termos dos 
Artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, “Nr” pela Lei 1048/08 de 

10-06-2008 a: Mônica Lucia Justolin R.G.:16.108.775, PEB I, 
SQC-II-QM,15 dias referente ao período de 24-12-2008 a 22-12- 

2013, Certidão 29/2014 PULP 059/94/ 1610/ 1994. 
EE Felipe Cardoso 

Autorizando , fruição de Licença-Prêmio nos termos dos 

artigos 213 e 214 da Lei 10261/68 "Nr" pela Lei 1048/08 de 
10-06-2008 a: Marcos Antonio dos Reis, RG: M6876411 Professor 

de Educação Básica II, SQC-II-QM, 15 dias referente ao 
período, 13-02-2006 a 11-02-2011, Certidão 104/2011, PULP 

539/0068/2011. 
EE Bairro Santo Antonio 

Concedendo, Nos Termos do Parágrafo 3º Do Artigo 60 

Da Lei 8.213 De 24-07-1991, Combinando com o Cominicado 
Conjunto UCRH/CAF – 1, de 21-11-2008, Publicado no D.O. 
De 29-11-2008, o Interessado Abaixo Relacionado: Donizete 

Expedito Schiavinatto, RG 18.130.155-6/SP, PEB II, SQF-I-QSE-SE, 
Classificado na EE Bairro Santo Antonio, 15 Dias de Auxílio- 

Doença a Partir de 16-09-2014 A 30-09-2014.  
EE.Attilio Vidal Lafrata 

Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 

8.213 de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto 
UCRH/CAF - 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 

e republicado no D.O. de 29-11-2008, à interessada abaixo 
relacionada: 

Sérgio Paulo da Silva, RG 25.178.931, Professor de Educação 
Básica I, SQF-I-QM-SE, classificado na EE.Attilio Vidal 

Lafrata, 15 dias de auxílio-doença a partir de 30-09-2014 a 
14-10-2014. 
 

Educação I 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Dir. Ens. Região de Piracicaba 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino 

Contratando, nos termos do Artigo 13 do Decreto 54.682 
de 13-08-2009, para exercer a função docente: -Professor 

Educação Básica I- -Vera Lucia Fagundes de Carvalho, RG 



37968464, EE Manoel Dias de Almeida-Prof, F/N=01-IV a partir 

de 30-09-2014 
Extinguindo , com fundamento no Inciso IV Do Artigo 

8 da Lei Complementar 1093/2009, o contrato por tempo 

determinado celebrado com os servidores a seguir: -Professor 
Educação Básica I- -Vilmarina Soares de Aguiar, RG 30684480, 

F/N=01-IV, EE Edson Rontani, CTD.110/2014, Pub 11-02-2014, 
Vig 29-09-2014 - 


